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Текущо състояние
Проектът T-EST ще трансферира
добре разработената и успешна
концепция за ПОДКРЕПЕНА
ЗАЕТОСТ, което ще даде пълен
достъп на хората с увреждания до
пазара на труда и професионалното
обучение.
След цялостно проучване върху
текущото състояние на
подкрепената заетост на хората с
увреждания в България, Румъния и
Турция, в момента работим по
наръчник за Подкрепена Заетост на
базата на идентифицираните
конкретни нужди за всяка страна.
След успешната втора партньорска
среща в Румъния през юни 2013, се
фокусирахме върху разработването
на наръчника в синхрон с
оригиналния EUSE инструментариум.
Освен това бяха планирани
обучения на наставници от
приемните страни по трансфера и
въвеждането, които се проведоха
през септември 2013 в Грац.

Кампании за повишаване на
осведомеността

“Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и
ще запомня. Остави ме да го
направя сам и ще го зная” –
Конфуций
Основното послание на нашата
кампания за повишаване на
осведомеността, достига
предназначената си аудитория с
помощта на набор от различни
техники и подходи.
Приемните страни вече се срещнаха
със заинтересованите страни и
представители на целевата група за
да бъдат информирани по темата.
Едновременно с това се провеждат
други местни събития, пишат се
публикации и се извършват
допълнителни дейности за
разпространение. Повишаване на
осведомеността е от решаващо
значение, ако искаме да се приложи
успешно методологията на
Подкрепена Заетост.

Awareness raising in Turkey
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Повишаване на осведомеността
в Турция
Като част от информационна
кампания в Турция, Областната
губерния на Конака организира
среща в Измир на 25 Октомври 2013.
По време на тази среща 25
наставници по заетостта, работещи
за държавната Агенция по заетостта
Искър, се запознаха с проекта T-EST
и методологията на Подкрепата
Заетост.
След презентациите наставниците
по заетостта имаха възможност да
изразят своето становище за
методологията на Подкрепена
Заетост и прилагането и в Турция.
Те са заявили, че с подкрепата на
Министерството на семейството и
социалната политика, както и с
установяването на правна рамка,
Искър и наставниците по заетостта,
работещи за Искър, могат успешно
да прилагат методологията на
подкрепената заетост в Турция.

Освен това, на 3ти Октомври 2013г,
Търговско-промишлена палата
Добрич представи инструментариума
за Подкрепена Заетост на
организации за хора с увреждания.

Повишаване на осведомеността
в България

Интервюта в България

В периода 27 – 30 август 2013г., по
време на изложение в Добрич,
България, бяха раздадени брошури
за проекта T-EST.

Олег Темелков, председател на
Областен съюз на инвалидите –
Добрич
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друга страна отчитането на дейностите се извършва ежемесечно.

Какво е състоянието при
образованието на хората с
увреждания?

Иван Тодоров – председател на
„Хобисклуб”

Какво е състоянието на заетостта на
хората с увреждания в България?
О. Темелков:
Според Националния статистически
институт, проблемът със заетостта
при хората с увреждания е
изключително сериозен. Около 90-95
процента от тях нямат работа, а
това ги води до задълбочаваща се
бедност. Около един милион души в
България са с различна степен на
инвалидност. При инвалидна пенсия
около 140 лв. въпросът с доходите е
твърде важен за тях. А в условия на
икономическа криза работодателите
не са склонни да наемат такива
лица, въпреки че държавата
осигурява определено трудово
възнаграждение за наето лице с
увреждания, регистрирано в Бюрата
по труда. Тя заплаща и здравните и
пенсионните осигуровки на лицето
за период до две години, както и
възнаграждение за платен годишен
отпуск. Един от проблемите,
свързани с тези програми е голямата
бюрократичност при кандидатстване, тъй като пакета от изисквани
документи е много обемист, а от

Бюлетин 2/ 201

O. Темелков:
Интеграцията е скъп и сложен процес, който трябва да започне от
раждането. Проблемът е, че едва в
последно време започна адаптирането на училища за деца с увреждания. До осми клас децата са малки
и родителите им ги водят на училище, но след това се изправят пред
дилема дали да продължават да го
правят, или да ходят на работа.
Образованието и квалификацията на
хората с увреждания предполагат
специфични методи. Не на последно
място стои въпросът с
квалификацията, защото много
малка част от квалификационните
центрове, а и висшите училища, са
достъпни физически за хора с
увреждания. И оттам вече се
затруднява тяхната квалификация и
възможността те да търсят
реализация на пазара на труда.
Ив. Тодоров:
Друг проблем е липсата на регистър
на хората с увреждания. В момента
се използват различни
информационни източници - НОИ,
НСИ, ТЕЛК, агенциите за заетост и
за социално подпомагане.
Мисля, че в момента се изготвя
такъв регистър чрез оперативната
програма "Развитие на човешките
ресурси", като идеята е тяхната
информация да се обедини, което
ще позволи да се направи профил
на хората с увреждания и да се
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формулира политика спрямо
потребностите им.

Какво е Вашето мнение за
прилагането на мерки за подкрепена
заетост в България?

така също и с особено внимание да
се подходи към интеграцията на
хора с ментални увреждания – една
от най-трудните за интеграция
социална група.
T-EST се развива в Румъния

Ив. Тодоров:

акто посочихте във Вашата
презентация, достъпът до работа е
основно човешко право и държавите
са отговорни за осигуряването на
„правото на хората с увреждания да
се трудят при равнопоставени
условия с останалите; това включва
правото на получаване на
възможност за препитание чрез
свободно избрана или приета работа
на пазара на труда и работна среда,
която е отворена,
недискриминационна и достъпна за
хората с увреждания” (виж
Конвенция на ООН, 2006, чл. 27, ал.
1, т. 19).
Но за да стане това възможно е
необходима ясна и последователна
държавна политика за хората с
увреждания. Необходимо е също
така и работодателите да се
запознаят с насърчителните мерки
за заетост на хората с увреждания
към бюрата по труда, а ролята на
ТПП е да организира срещи на
бизнеса с организации на хората с
увреждания. Според мен
прилагането на мерки за подкрепена
заетост е необходимо да започне
още в началото на средното
образование, като обхване
професионалното ориентиране на
младежите с увреждания и подкрепа
при тяхната професионална
подготовка. Изключително голямо
внимание трябва да се обърне на
адаптирането на работното място,
на адаптирането на транспорта, а
Бюлетин 2/ 201

Департамента за социални дейности
и закрила на детето в окръг Харгита
(DGASPC HR) бе домакин на втората
среща по проект, организирана в
Чикеризада / Миеркурея Чук.
Дневният ред беше натоварен, така
че партньорите работиха усилено по
време на двата дни, за да се
договорят за основните концепции
на адаптирания инструментариум,
както и за следващите стъпки по
проекта.
След срещата, DGASPC HR започнаха
да се подготвят за изпълнението. По
време на представянето на
концепцията и използването на
инструментариума, стана ясно, че
Подкрепената Заетост е много
подходяща и необходима в региона.
Няколко организации и институти,
които се опитват да намерят
решения за нуждите на заетостта на
хора с увреждания, приветстваха
идеята и инструментариума.
.

The first workshop for supported
employment (SE) implementation
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Първият семинар за наставници по
Подкрепена Заетост (ПЗ),
организиран на 23-25 септември в
Грац, Австрия, представи добра
възможност за започване на диалог
между ключовите социални
представители по заетостта на хора
с увреждания. Агенцията по
заетостта , Катедрата по оценка на
увреждания, и доставчиците на
услуги, като Каритас-Alba Iulia,
Асоциация на хората с физически
увреждания в окръг Харгита, LIA
Association отвориха въпроси като
как може ПЗ може да функционира
като социална услуга, и как да се
преодолеят (организационни,
структурни и финансови) пречките
за гладкото и прилагане.
Следващия стъпка на консорциума е
да изпрати препоръки на
правителството за правното
признаване на ПЗ като социална
услуга.
Конференция EASPD за
заетостта в Турция и семинар на
тема EUSE инструментариум и
изпълнение

Годишната конференция на EASPD
"За заетостта на хора с увреждания:
Повишаване на осведомеността и
възможности за заетост" се проведе
в Истанбул на 27 - 28-ми септември,
2013.
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На конференцията, която имаше за
цел да се премахнат пречките и да
се повиши заетостта на хората с
увреждания чрез споделяне на найдобри практики и
предизвикателства, присъстваха 350
участници от цяла Европа и извън
нея. Семинарите на конференцията
бяха фокусирани върху основните
предизвикателства, пречещи на
хората с увреждания да се ползват
изцяло от правото си да работят.
Експерти от европейски страни
обсъдиха настоящата ситуация и
бъдещите стъпки, необходими за
улесняване на достъпа до пазара на

труда на хората с увреждания. В
семинарите взеха участие няколко
заинтересовани комисии, съставени
от хора с увреждания, политици,
представители на работодателите и
техните служители, органите на
властта както и доставчиците на
подкрепена заетост.
Една от работните групи на
конференцията беше посветена на
EUSE Инструментариум за
Подкрепена Заетост и използването
му в проекта T-EST. Г-жа Маргарет
Хадок, председател на Европейския
съюз на подкрепена заетост (EUSE),
направи презентация на модела на
инструментариума за Подкрепена
Заетост в Европа, а г-жа Гюлдан
Калем от Областната губерния на
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Конак (Турция) представи проекта
T-EST.

Слеващи стъпки
В края на ноември 2013 ще
завършим ръководствата за
подкрепена заетост за трите
приемни страни. Тези наръчници ще
бъдат преведени на български,
румънски и турски, и трябва да се
използват като основа за
изпълнението на Подкрепена
Заетост в тези три страни. През
декември 2013 ще се проведе

вторият обучителен семинар в Грац,
Австрия за наставници по трансфера
от България и Турция. След това
последно обучение ние ще започне
периода за изпълнение в приемни
трите страни. Този период ще
продължи до юли 2014 г., когато ще
се проведе четвъртата ни
партньорска среща в Измир. През
януари ще се срещнем в Пловдив,
България , за да обсъдим периода на
изпълнение, посещенията от
австрийските наставници и нуждите
на наставниците по трансфера на
Подкрепена Заетост.

За повече информация:
Михаела Майер
Jugend am Werk Steiermark GmbH
Mobil +43 664 8000 6 5011
E-Mail: michaela.meier@jaw.or.at
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